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Twierdzenie 1 (Menger) Je±li xy 6∈ E(G) to rozmiar najmniejszego x,y-separatora
= maksymalnej liczbie wewn¦trznie rozª¡cznych scie»ek.

Dla danego grafu nieskierowanego znalezc taka orientacje (nadanie kierun-
kow) jego krawedzi zeby otrzymany graf skierowany mial jak najmniejszy mak-
symalny stopien wychodzacy. (Sprowadza sie do przeplywow problem spraw-
dzania czy istnieje orientacja z maksymalnym stopniem wych. <= k; do tego
dokladamy wysz. binarne). Problem decyzyjny: tworzymy graw dwudzielny
H = (A ∪B, E), gdzie wierzchoªki A odpowiadaj¡ za kraw¦dzie G, B za wierz-
choªki G, (a, b) ∈ E(H) wtw. gdy wierzchoªek v s¡siaduje z kraw¦dzi¡ a.

1 Inne zadania

• udowodnic Tw. Mengera i Tw. Konig'a-Egervary'ego jako wnioski z tw.
o maks. przep i min. przek. (Menger: Jesli xy 6∈ E(G) to rozmiar naj-
mniejszego x,y-separatora = maksymalnej liczbie wewnetrznie rozlacznych
sciezek; Konig-Egervary: W gra�e dwudzielnym rozmiar najliczniejszego
skojarzenia = rozmiar najmniejszego pokrycia wierzcholkowego)

• redukcje do przeplywow: a) przeplyw w sieci z wieloma zrodlami i ujsciami
b) skojarzenia dwudzielne
c) obliczanie stopnia spojnosci krawedziowej grafu (26.2-9 nowy Cormen)
d) obliczanie stopnia spojnosci grafu (tzn. najwieksze k tz graf jest k-
spojny)
e) zadanie z kolokwium domowego z 2005: dla danego grafu nieskiero-
wanego znalezc taka orientacje (nadanie kierunkow) jego krawedzi zeby
otrzymany graf skierowany mial jak najmniejszy maksymalny stopien wy-
chodzacy. (Sprowadza sie do przeplywow problem sprawdzania czy istnieje
orientacja z maksymalnym stopniem wych. <= k; do tego dokladamy
wysz. binarne)
f) Problem ucieczki (Cormen 26-1)
g) Minimalne pokrycie sciezkowe (Cormena 26-2)

• Supplies and demands (potrzebne do 3.): dana jest siec, w ktorej na kra-
wedziach mamy przepustowosci oraz dla kazdego wierzcholka liczbe b(v),∑

v∈V b(v) = 0. b(v)>0 oznacza ze v jest producentem i ma b(v) jedno-
stek do wyslania; b(v)<0 oznacza ze v jest odbiorca i chce odebrac -b(v)
jednostek). Chcemy znalezc przeplyw dopuszczalny, tzn. funkcje f(x,y)
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tz:
(1)

∑
w f(v, w) = b(v) dla kazdego v,

(2) 0 <= f(x, y) <= c(x, y)
Rozwiazanie: tak jak wiele zrodel i ujsc.

• dopuszczalny przeplyw z dolnymi i gornymi ograniczeniami na krawe-
dziach. Niech l(x,y) ogr dolne; u(x,y) gorne. Trzeba znalezc f(x, y) tz
l <= f <= u. (Jest normalnie zrodlo i ujscie).

Rozwiazanie:
a) Pozbywamy sie zrodla i ujscia przez dodanie pomiedzy nimi krawedzi o
nieskonczonej przepustowosci � w takiej sieci chcemy znalezc dopuszczalna
cyrkulacje.
b) Sprowadzenie do max przeplywu. De�niujemy c(x, y) = u(x, y)−l(x, y);
b(v) =

∑
l(x, v) −

∑
l(v, x) i odpalamy 2. dopuszczalny przeplyw otrzy-

mujemy przez dodanie l(x,y) do znalezionego przeplywu f(x,y)

• maksymalny przeplyw z dolnymi i gornymi ograniczeniami. Rozwi¡za-
nie: Zaczynamy od znalezienia przeplywu dopuszczalnego; nastepnie go
powiekszamy: odpala sie dowolny algorytm przeplywowy, ale przepusto-
wosc residualna od x do y okreslamy jako [u(x,y) - f(x,y)] + [f(y,x) -
l(y,x)]; (Uwaga!! Tutaj nie zakladamy f(x,y)=-f(x,y)) Wreszcie, zeby po-
kazac, ze znaleziony przeplyw jest maksymalny dowodzimy nowego twier-
dzenia o przeplywie i przekroju: TW: Niech c(S, T ) =

∑
x∈S,y∈T u(x, y)−∑

x∈T,y∈S l(x, y) wtedy max �ow ma wartosc c(S,T) dla pewnego prze-
kroju. (Dowod identyczny jak dla standardowego tw, nie ma sensu dowo-
dzic, wystarczy sformulowac).

• zastosowania takich przeplywow: a) pokrycie cyklowe w grafach dwu-
dzielnych: znalezc zbior cykli rozlacznych wierzcholkowo i przechodzacych
przez kazdy wierzcholek b) maksymalny B-matching w grafach dwudziel-
nych. dla kazdego wierzcholka dana liczba b(v), znalezc taki podgraf H,
ze degH(v) ≤ b(v), i zeby liczba krawedzi byla mozliwie najwieksza. Jesli
zadamy = zamiast ≤ to taki problem nazywa sie doskonaly B-matching.
(pokr cyklowe to doskonaly B-matching, b=2)
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